
 

 

 תכנית מפורטת
 

 12.12.2022 י"ח כסלו יום שני

 והרשמה התכנסות 09:30 08:00

 אולם מלכת שבא

 והסביבה הרפת - 1 מושב
 מלכה הילל יו"ר:

 ?חיים-בעלי ומשקי אקלים שינוי חממה, גזי בין מה 10:30 10:00
 טופורוב גדעון

 הישראלית ברפת פחמן פליטות של )LCA( חיים מעגל הערכת 11:00 10:30
 קיסינג'ר מידד

 איציק - יצורו להפחתת ואפשריות המזון בעיכול ממלא שהוא התפקיד המתאן, יצור תהליך על עדכני ידע בפרט, חלב ופרות גרה-ממעלי מתאן פליטת 11:30 11:00

 מזרחי

 אולם אמנון ותמר אולם מלכת שבא

 הפרה רווחת - 2 מושב
 יקיר יואב ד"ר יו"ר:

 טיפוח - 3 מושב
 צינדר מירי ד"ר יו"ר:

11:30 11:50 

 של אמת בזמן פנים לסיווג מערכת באמצעות ביומטרי זיהוי
 חולבות פרות

 מלגה( )מקבל ברגמן נעם
 
 

11:30 11:50 
 שילובו ובחינת החלב התגבנות על המשפיע קזאין κ לגן גנוטיפ קביעת

 בטיפוח
 לבון יניב

 באמצעות חברתיות התנהגויות ניטור דרך סטרס רמות חיזוי 12:10 11:50
 בבינה ושימוש מיקום תגי על המבוססת מעקב מערכת

 ואובייקטיבי רציף מעקב לקראת ראשון צעד מלאכותית:
 הפרה רווחת אחרי
 שן ליטל

  

 הגנומיקה בעידן ופוריות חלבון לייצור לחלב בקר טיפוח 12:10 11:50
 רול יהודה



 

 

 סוגי זו? עם זו מתקשרות ברפת הפרות האם - הפרות שפת 12:30 12:10
 בעדר מסרים להעברת והתנהגויות געיות

 לאקר סיוון
 

 גירה מעלי רווחת לשיפור והתנהגותיים ביוכימיים גנטיים, סמנים 12:30 12:10
 שבתאי אריאל

 או אגרסיבית התנהגות על סביבתית העשרה השפעת 12:50 12:30
 אינטיסיבי בממשק עיזים של חברתית

 מבג'יש סמיר

 גנטיים סמנים באמצעות חמ"מ ערכי לניבוי לומדות מערכות יישום 12:50 12:30
 בישראל לחלב בקר באוכלוסיית

 סרוסי אייל

 שאלות וסיכום המושב 13:00 12:50 שאלות וסיכום המושב 13:00 12:50

 ארוחת צהרים 14:00 13:00

 אולם מלכת שבא

 טקס פתיחה

 עדין גבי ד"ר – הכנס יו"ר-  פתיחה 14:40 14:00
 כנות ייצוגית להקה הופעת

 
 מצולמת( )ברכה הרצוג יצחק מר ,המדינה נשיא–  ברכות

 פורר עודד מר ,הכפר ופיתוח החקלאות שר
 שניידר איציק מר ,החלב מועצת מנכ"ל
 שמחה ליאור מר , החלב יצרני מנכ"ל

 חלוקת אות יקירי הענף: ישראל בליט, דר' שוקי מרון וצביקה שריד 15:15 14:40

 חלוקת אותות הוקרה למובילי החלב בעקבות מבצע "עלות השחר" 15:45 15:15
 

 הענקת פרס הימן לדוד בן עוזיאל
 

 ד"ר שוקי מירון –בשם מקבלי הפרסים 
 וכלכלה אקטואליה - 4 מושב

 ורון גיא מנחה:

 השנים לאורך החלב בענף רפורמות 16:20 16:00
 שניידר איציק

 אסטרטגית תוכנית - 2030 החלב ענף 16:40 16:20
 שמחה ליאור



 

 

 בישראל החלב משק על והשפעתה הציבורית הזירה הרוח: עם חלב 17:00 16:40

 קמיר אלי

 פאנל ענף החלב 18:00 17:00

 סגנית יו"ר מועצת החלב  –מנהלת אגף מזון, מינהל תעשיות , משרד הכלכלה והתעשיה  -יפעת ענבר 

 מנכ"ל יצרני החלב, ליאור שמחה

 מנכ"ל מועצת החלב, איציק שניידר

 מומחה למדיניות קרקעית ותכנונית במרחב הכפר ,עו"ד רון רוגין 

 מהחי מזון ייצור של העתיד 18:20 18:00
 באנגלית( )הרצאה רוסטי אנדראה

 ללנים בלבד – ארוחת ערב במלון 20:30 19:30

 אולם מלכת שבא

 מיקי גבריאלוב בהופעה  21:00

 

 13.12.2022 י"ט כסלו ילישיום ש
 אולם דלילה אולם אמנון ותמר אולם מלכת שבא

 העדר בריאות - 5 מושב
 בלום שלמה ד"ר יו"ר:

 מסחרי - 16 מושב
 ג'ורנו אלי יו"ר:

 פוריות - 6 מושב
 רוט צביקה פרופ' יו"ר:

 תרופות שאריות של נוכחות 09:20 09:00
 פטמים בזבל עמידים וחיידקים
  הטיפולים והשפעת

 אפרם סולומון

 ומה חוסרים משקל, הפרשי 09:15 09:00
 שבניהם

 אורני צח
 

 שקילה פתרונות אורני צח בחסות:
 מתקדמים

 גנים העובר: טרנסקריפטום ניתוח 09:40 09:20
 מעורבים אימהית כמוחתמים חשודים

 להפלות ובנטייה העובר בהשתרשות
 חלב בפרות מוקדמות

 גרשוני מורן

 בעדר בבילהרציה נדירה נגיעות 09:40 09:20
 תיאור – הגולן מרמת לבשר בקר

 מקרה

 הרווחיות לשיפור מותאמת הזנה 09:30 09:15
 ברפת

  פרנק איל

 גנטיים שינויים לזיהוי גישה פיתוח 10:00 09:40
 ידי על בפרים נמוכה בפוריות המעורבים

 משפחתי ושיוך זרמה מאפייני ניתוח
 גרשוני מורן



 

 

  לנדאו-יסעור דניאל

 תערובות חמצ בחסות:

09:40 10:00 

 לאחר הראשון הביוץ הקדמת
 להורדת כאמצעי ההמלטה
 קלינית-תת רחם בדלקת התחלואה

 פריזי-הולשטיין חלב בפרות
 דרוקר שקד

 
 
 

 הוליסטי העטינים חיטוי 09:45 09:30

 קיאסל הורציו

 בע"מ לרוקחות קונצפט בחסות:
10:00 10:20 

 שני באמצאות זרע תאי איכות הערכת
 מחקר  - ממוחשבת לאנליזה מכשירים
 השוואתי

 זרון יואל
09:45 10:00 

 ?לאן - ברפת מיכון
 גולדנברג גרשון

 
 שבחסות: תעשיות לכי

 לתחלופה בעגלות מפרקים דלקת 10:20 10:00
 התופעה האם בישראל: ברפתות

 לחיסון קשר קיים והאם חדשה

 ?ברוצלוזיס כנגד
 סטרטן ואן מיכאל  
 

 מה לא - מיובש קולוסטרום 10:15 10:00
 שחשבת

 פקטור גלעד
 

 בחסות: ש.ח. מהנדסים בע"מ

 הביצית על B1 אפלטוקסין של השפעה 10:40 10:20
 בבקר המתפתח והעובר

 ארצי - יעקבי שירה
 

 של פתוגני למקור מקדים זיהוי 10:40 10:20
 שבב באמצעות בחלב עטין דלקת
 אופטי
 שטנברג גיאורגי

 

10:15 10:30 Macroalgal extracts to 
improve dairy cow health 
status and performance 
Maria Angeles Rodriguez 

 הרצאה באנגלית
 

 בחסות: בנות הראל בע"מ
 

 הזוויג יחסי של ופיזיולוגי גנטי אפיון 11:00 10:40
 לחלב בבקר בהמלטה

 מלגה( )מקבלת כץ ליאורה

 אקוסטיים בגלים טיפול השפעת 11:00 10:40
 החיידק העלמות על עטין בדלקות

 ברפתות הפרה החלמת ועל
  בישראל

 בלום שלמה 
 

10:30 10:45 

 חברת בחסות הרצאה

 "בע"מ מתקדמת אותלקח בולטק"
 

 שאלות וסיכום המושב 11:10 11:00

פרוביוטיקה לחיזוק המערכת  11:00 10:45 שאלות וסיכום המושב 11:10 11:00
החיסונית של העגלים ומפחיתה 

 אתה הסיכוי לזיהום ומחלו

 Brazil ICCאיזבלה 



 

 

 
Brazil ICC –  בחסות:

Depotchem 
 

 העדר בריאות  – 7 מושב
 קניגסוולד גבי ד"ר יו"ר:

 חברת בחסות הרצאה 11:15 11:00
 "פרופשיונל דליה זוהר"

 - לחלב בקר של תזונתיות בדרישות עידכונים - 8 מושב
2021 NASEM 
 מבג'יש סמיר פרופ' יו"ר:

 שלושת קדחת התפרצות ניתוח 11:30 11:10
 בישראל החלב במשקי הימים
 קדמי מאור

 ברפת אתגרים לארבעה אחד פתרון 11:30 11:15
 פורת ברק

 
 חיים בעלי בריאות פיברו בחסות:

 

11:10 11:30  - 2021 NASEMכללי מבט 
 שעני יואב

11:30 12:00 

 של הראשי הרופא מפי מצב תמונת
 החקלאית

 קניגסוולד גבי

 החלב למשק הלם בגלי טיפול 11:45 11:30
 :בישראל

 עטין דלקות מניהול תפיסה שינוי
 תנובת ושיפור העדר בריאות לניהול

 חלב
 חכים גיל
 

 ארמנטה בחסות:
 

11:30 12:00 
 מעבדה דיקותב

 מאיר בן יהושב

 חברת בחסות הרצאה 12:00 11:45

 "מגן בר"
 

12:00 12:20 

 המסייע ככלי סימולציה מודל
 מיטבית אסטרטגיה בבחירת

 בנאוספורוזיס לשליטה בתוכניות
 ברפת
 סטרטן ואן מיכאל

12:00 12:15 

 תובנות-רפתות בשפכי טיפול
 הרשויות עם ומדיאלוג מהשטח

 רונן טל
 

 טלטקבחסות: 
 

12:00 12:30 

 אנרגיה
 מועלם עוזי

 
 למערכת הרפת גג התאמת 12:30 12:15

 סולארית
 קופל ערן

 
 אלטכנו חסות:ב



 

 

 

 מה – והטלפיים הפה מחלת 12:50 12:20
 השונים והאיומים 2022 -ב השתנה
 במרחב

 גושן תמיר
 

12:30 12:45 

 ע"י חום עקות השפעת הפחתת
 צמחים בתמציות שימוש

 ואלקטרוליטים
 אלון תמיר

 
 בחסות: הרמן פרוג'קט בר

12:30 12:50 

 ומינרלים ויטמינים
 שעני יואב

 

 שאלות וסיכום המושב 13:00 12:50 שאלות וסיכום המושב 13:00 12:50

 ארוחת צהרים 14:00 13:00

 אולם דלילה אולם אמנון ותמר אולם מלכת שבא

 חום ועומס פיזיולוגיה - 9 מושב
 תזכו מאיה ד"ר  יו"ר:

  המשפחתי המשק - 15 מושב
 דימרי יוני יו"ר:

 צאן - 10 מושב
 קעדאן סמיר יו"ר:

 פרות צינון של הכלכלי הערך 14:30 14:00
 בארה"ב השונות במדינות ביובש

 (באנגלית הרצאה) וריז-דה אלברט

 לניהול ככלי כלכליים סיכומים 14:20 14:00
 המושבית הרפת

 בירן דודי

 המוצר ואיכות יצרנות תכונות שיפור 14:30 14:00
 מכונפת במורינגה הזנה באמצעות בצאן
 כהן-צינדר מירי

 
 

 מסוג שומן בחומצות הזנה השפעת 14:50 14:30
 דלקתיים מדדים על 3-אומגה

 הזנה לאינהשפעת ורגישות
 על 3-אומגה מסוג שומן בחומצות

 לאינסולין ורגישות דלקתיים מדדים
 ההמלטה לאחר בפרות

 זכות מאיה

 כל -המשפחתית ברפת עדר רפואת 14:40 14:20
 והסיבות המספרים

 קליין עומר

 )Chenopodium הקינואה בצמח שימוש 14:50 14:30
 )Willd quinoaלמספוא חדש כגידול 

 יעילות ביצועים, על והשפעתו צאן להזנת
 בטלאים מזון ניצולת ויעילות ייצור

 לחלב ובעזים לפיטום

 אשר אביב

 במדדי פרות בין השונות בחינת 15:10 14:50
 של אוכלוסייה תת ואפיון חום עומס
 לעומס גבוהה עמידות עם פרות
 חום

 ידי על המשפחתי המשק חיזוק 15:00 14:40
 השיתופיות האגודות
 רייכמן שיחור שלומית

 חולבות לעיזים ערבה תחמיץ 15:10 14:50

 לנדאו יאן



 

 

 פלך עירא
 
 

15:10 15:30 
 אקוסטיים בגלים טיפול השפעת
 חלב תנובת על התחלובה בתחילת
  בישראל ברפתות

 גוטמן ענווה

15:00 16:00 

 ?לאן המשפחתי המשק - פאנל
 המושבים תנועת מזכ"ל יפרח, עמית
 החלב מועצת מנכ"ל שניידר, איציק
 תכנון, בכיר, אגף מנהל אמויאל, רענן

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד
 פארן מושב רפתן, מרקס, דן

 מטבוליים ביצועים לשיפור B1 ויטמין 15:30 15:10
  בצאן אנרגטיות עקות עם והתמודדות

 דביר חי

 :בנגב יובש בתנאי גס מספוא צרנותי 15:50 15:30
 של מסורתיים זנים של השוואתית בחינה
 אלמחדי ראיד  וחיטה שעורה

 שאלות וסיכום המושב 15:40 15:30
15:50 16:20 Company Improvement Goat 

 אנגלית(ב )הרצאה אטמה האן'ג
 

 שאלות וסיכום המושב 16:30 16:20

 בשפכים וטיפול חיים-בעלי ממשק - 11 מושב
 לבון יניב ד"ר יו"ר:

  לאן? יתופישה המשק - 71 מושב
 קראוס מיכל :יו"ר

 צאן - 12 מושב
 כבביה דורית יו"ר:

 המלטות בין מרווח אורך השפעת 16:10 15:40
 המלטה מחלות ההמלטה, אופן על

 העוקבת בתחלובה ויציאה
 עזרא אפרים

 
 

16:00 16:30 

 מגה האם -בעתיד השיתופי המשק
 לקיום הצדקה יש האם רפתות,
 מה כלכליים? לא באזורים רפתות

 על לחלוטין היבוא פתיחת השפעת
 החזקים רק האם הרפת? קיום

 שורדים?

 סופר בועז

 21 צאן חלב הרכב סקר נתוני סיכום 16:50 16:30
 הצאן ענף מצב וסקירת

 כבביה דורית

 מקומיים טיפולים ואבחון בדיקה 16:30 16:10
 המדרכים בזבל וסביבתיים מעשיים

 החלב ברפת
 מלכה הלל

 
 

16:50 17:10 

 ומעקב לזיהוי ממוחשבת ראייה מערכת
 מסחרי בדיר טלאים של שתייה

 ה(מלג מקבלת) אלון עדי

 לשדות כדשן נוזלי בזבל שימוש 16:50 16:30
 והפלחה הגד"ש

 מלכה הלל

 עוברים מרובה משגר שפיר נוזלי שאיבת 17:30 17:10
 כאמצעי ההריון בסוף כבשות של

 והחיוניות המטבולי הסטטוס להערכת
 העוברים של

 אלון תמיר



 

 

 

 האחידים המפרטים הצגת 17:20 16:50
 עבוד תומא

16:30 17:30 

 ?לאן ייתופשה המשק - פאנל
 מילובר יתכ"לנמ ,דב בן תאירי

 התאחדות כ"לזמ ,שמחה ליאור
 בקר מגדלי
 הכלכליים הארגונים יו"ר ,בכר יעקב

 מגדלי התאחדות מנכ"ל ,דותן אביתר
  לשעבר הבקר
 החלב, לענף כלכלי יועץ ,סופר בועז

 האוצר משרד לשעבר

 כורח האם ועיזים, בכבשים רזון 17:50 17:30

 ?המציאות

  זמיר שמוליק

 ברפת הריון של הכלכלי הערך 17:50 17:20
 החלב

 שאלות וסיכום המושב 18:00 17:50 (באנגלית הרצאה) וריז-דה אלברט
 שאלות וסיכום המושב 18:00 17:50

 אולם מלכת שבא

 ללנים בלבד – וצפייה בחצי גמר המונדיאל )חדר אוכל של המלון( תנובה מארחת לארוחת ערב  19:30

 

 
 14.12.2022 כ' כסלו ירביעיום 

 
 אמנון ותמראולם  אולם מלכת שבא

 הזנה  - 13 מושב
 עדין גבי ד"ר יו"ר:

 הנוער כפרי  - 81 מושב
 מנחה: מאיר שניר

 חולבת ישראלית-הולשטיין פרת של השתייה התנהגות 09:50 09:30
 מלגה( )מקבלת איריץ עדי

 

 על לבליל .)spp Capsicum( פלפל מיצוי הוספת השפעת 10:10 09:50
 מזון ניצול יעילות בעלות פרות של ויעילות תנובה מזון, צריכת
 נמוכה או גבוהה

 מלגה( )מקבל סהליב פאדי

 חומצות של הכימי והמופע השומן חומצות פרופיל השפעת 10:30 10:10
 תנובה גבוהות חלב פרות וביצועי הנעכלות על שומן
 מועלם עוזי



 

 

 .לשינויים. טל.חהתוכנית נתונה 

 לחומצה פלמיטית חומצה בין ביחסים שינויים השפעת 10:50 10:30
 שומן חומצות של סידן כמלחי המוגש שומן בתוסף אוליאית

 תנובה גבוהות חלב פרות וביצועי נעכלות על
 מלגה( )מקבלת שפירר חן

 הכרס של במטאבוליזם ריסנית פרוטוזואה של מערבותם 11:10 10:50
 מתאן וייצור

 ז'מי אלי
11:30 11:55 

 מצטיינים לתלמידים תעודות חלוקת טקס
 ישראלית בחיטה חדשות קנה תכונות חלול: מול דחוס קנה 11:30 11:10 אטלי וג'אן שמחה ליאור שניידר, איציק ברכות:

 מספוא ואיכות ייצרנות על והשפעתן
 ביקל דניאל

 של היצור ביצועי על בסוכרוז, במנה, שעורה החלפת השפעת 11:50 11:30
 חלב פרות
 שוהם אהוד

 
11:55 12:15 

 הישראלית החלב ברפת קיימות
 פרידמן יקמולש

 שאלות וסיכום המושב 12:00 11:50

 עגלות וגידול יונקים – 14 מושב
 מועלם עוזי פרופ'  יו"ר:

12:15 12:50 
 החלב בבקר ובטיחות חושים התנהגות,

 ליברבויום מוטי
 התנהגות הכרס, pH על מזון צריכת הגבלת השפעת בחינת 12:20 12:00

 החלב ברפת הרות עגלות וביצועי אכילה
 שעני יואב

 מלונות מול מופרדות מלונות הגידול, ממשק השפעת בחינת 12:40 12:20
 יונקות בעגלות והתנהגות גדילה, מזון, צריכת על צמודות,

 מאיר בן יהושב
   

 עגלות ופוריות גדילה על ליונקים ייעודית תערובות השפעת 13:00 12:40
 תחלופה

 פרנק איל

 אולם מלכת שבא
 בחסות מחלבות שטראוס -הרצאת נעילה: העיתונאי והפרשן אוהד חמו  13:45 13:00

 33-סיכום הכנס ה -ד"ר גבי עדין, יו"ר הכנס  14:00 13:45

 ארוחת צהריים  14:00
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